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Een Kamerlid stapt op

maximumscore 2
• Eén van de volgende voorbeelden van een gegeven:
− gebrek aan eigen inbreng
− de eigen minister ter wille zijn
− eigen uitgangspunten stelselmatig opzij gezet
− buitenlandbeleid aan de VVD gegund
− motie onder druk afgezwakt
− motie minder stellig geformuleerd
− citaat van Bonis: “Ik heb geen ruimte ervaren om de vigerende lijn
enigszins bijgesteld te krijgen.”
− neuzen dezelfde kant op laten staan
•
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Scores

Uit dit gegeven blijkt een meer monistisch beeld van de Nederlandse
politiek, want monistisch houdt in dat regering en de meerderheid in
het parlement min of meer een eenheid vormen / dat de meerderheid
van het parlement zich niet onafhankelijk ten opzichte van de regering
opstelt
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maximumscore 3
• Bonis had te weinig inbreng bij de beleidsbepalende taak
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Twee andere taken:
• (mede)wetgevende taak
• controlerende

1
1

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Wij hebben een stelsel van evenredige vertegenwoordiging (zonder
kiesdrempel) en daardoor heeft geen enkele partij ooit een
meerderheid kunnen halen
• Om te kunnen regeren wordt er een coalitie gesloten tussen twee of
meer partijen
• In een coalitie zijn compromissen noodzakelijk en die worden
vastgelegd in een regeerakkoord. Er blijft weinig speelruimte over voor
individuele Kamerleden
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Het past wel bij een kaderkrant omdat kaderkranten (bijvoorbeeld twee van
de volgende kenmerken):
− inhoudelijk gericht zijn op beleidsinformatie / relatief veel aandacht
geven aan politiek nieuws.
− achtergronden van gebeurtenissen belichten. De brief bevat informatie
over de motieven van het Kamerlid dat de Kamer verliet.
− op een zakelijke / niet sensationele manier berichten.
per juist kenmerk
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